SE Mentors Project
โครงการพัฒนาพี่เลี้ยงผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อผูป้ ระกอบการกิ จการเพื่อสังคม
หลักการและเหตุผล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจากเป็ นศูนย์กลางเชื่อมโยงการระดมทุนของภาคธุรกิจและการ
บริหารเงินของผูล้ งทุนทีม่ สี ว่ นสร้างการเติบโตให้แก่เศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่องนัน้ อีกบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทีส่ าคัญ คือการสร้างตลาดทุนทีม่ คี ุณภาพ ทัง้ การสร้างองค์ความรูท้ างการเงินแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องในตลาดทุน พร้อมทัง้
การทางานคู่ขนานกับผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนากระบวนการทางธุรกิจทีม่ งุ่ สร้างความยังยื
่ น โดยมิได้คานึงถึง
ผลการดาเนินงานทางการเงินเท่านัน้ แต่ยงั ให้ความสาคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล เพื่อมุ่งสร้างผลลัพธ์ทด่ี ที างสังคมด้วย
ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงริเริม่ โครงการ SET Social Impact ขึน้ เพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่าง
ภาคธุรกิจและภาคสังคม ให้มาพบและร่วมมือกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ทด่ี ที างสังคม (Social Impact) โดยโครงการดังกล่าว
ประกอบด้วยเว็บไซต์ www.setsocialimpact.com ทีน่ าเสนอข้อมูลของภาคธุรกิจและภาคสังคม และการแบ่งปั น
ทรัพยากรจากภาคธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรภาคสังคม การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
ภาคสังคมในหลายรูปแบบ รวมถึงกิจกรรมการแบ่งปั น (Impactopia) ซึง่ เป็ นกิจกรรมทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเป็ น
ตัวกลางในการสนับสนุนให้บุคลากรภาคเอกชน มีโอกาสในการเข้ามาแบ่งปั นให้แก่ภาคสังคม โดยหนึ่งในกิจกรรมการ
แบ่งปั นคือ “โครงการพัฒนาพี่เลี้ยงผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพเพือ่ ผูป้ ระกอบการกิ จการเพื่อสังคม*” หรือ SE Mentors
Project โดยร่วมกับศูนย์นวัตกรรมสังคม GLab และ บริษทั Handup
รูปแบบโครงการ
โครงการจะเปิ ดรับสมัครอาสาสมัครบุคลากร ทีม่ คี วามรู้ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญใน 4 ด้านได้แก่
ด้านการตลาด ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านกฎหมาย รวมทัง้ สิน้ 60 คน เพื่อเข้ามารับการ
อบรมให้เป็ นพีเ่ ลีย้ งหรือเป็ นทีป่ รึกษา ในการนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ของตนมาช่วยเหลือ SE โดยการ
ให้คาแนะนาแก่ผปู้ ระกอบการ SE ให้สามารถแก้ไขปั ญหาทางธุรกิจได้ใน 4 ด้านทีก่ ล่าวมา
วัตถุประสงค์ของโครงการ
 เพื่อให้บุคลากรภาคเอกชนผูม้ จี ติ อาสา มีโอกาสได้แชร์ความรู้ ความสามารถแก่ผปู้ ระกอบการด้านสังคม
เพื่อให้กจิ การ SE มีความเข้มแข็ง เติบโตต่อได้อย่างมันคง
่ และพร้อมขยายผลเป็ นต้นแบบให้ผปู้ ระกอบการเพื่อสังคม
อื่นๆ ได้เติบโตอย่างยังยื
่ นร่วมกันต่อไป
 เพื่อให้เกิดเครือข่ายพีเ่ ลีย้ งจิตอาสาทีเ่ ข้มแข็ง ในการสร้าง Social Impact ร่วมกัน

* กิจการเพือ่ สังคม (Social Enterprise) นี้ คือภาคเอกชนทีอ่ าจเป็ นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ซึง่ ประกอบ
กิจการหรือดาเนินการ โดยมีเป้ าหมายอย่างชัดเจนตัง้ แต่เริม่ ต้นเพือ่ แก้ไขปั ญหา และพัฒนาสังคมหรือสิง่ แวดล้อมเป็ นหลัก
และมีรายรับจากการขาย การผลิตสินค้า หรือการให้บริการ ซึง่ มิได้มงุ่ สร้างกาไรสูงสุดต่อผูถ้ อื หุน้ หรือเจ้าของกิจการหรือ
การดาเนินการ
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กลุ่มเป้ าหมายและคุณสมบัติของอาสาสมัคร
 จะต้องมีประสบการณ์การทางานทีเ่ กีย่ วข้อง กับงานด้านข้างต้นตามทีก่ ล่าวมามาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 มีจติ อาสา มีเวลาว่างและพร้อมทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือ ให้คาปรึกษาแก่ผปู้ ระกอบการ SE
ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

กิ จกรรม
เปิ ดรับสมัครผูส้ นใจเป็ นอาสาสมัครจานวน 60 คน
ประกาศรายชื่อผูท้ ไ่ี ด้เป็ นอาสาสมัคร
จัดอบรมหลักสูตร “SE Mentors”
ปฏิบตั งิ านจริง พบ SE เพื่อให้คาปรึกษา
การประเมินผลและการติดตามการดาเนินงาน

ช่วงเวลา
17 ส.ค. – 2 ก.ย.
9 ก.ย.
25 ก.ย., 2 ต.ค.
พ.ย. 2559 – ม.ค. 2560
ก.พ. – มี.ค. 2560

*กาหนดการและขัน้ ตอนอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม

แนวทางการไปให้ความช่วยเหลือแก่ SE
ผูป้ ระกอบการ SE กลุ่มแรกจะเป็ น SE ทีเ่ ข้าร่วมโครงการกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในโครงการต้นแบบนี้
จะเป็ น SE ทีอ่ ยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อน และกลุ่มอาสาสมัครพีเ่ ลีย้ ง จะให้ความช่วยเหลือ SE โดยแบ่งเป็ น 2
รูปแบบ ดังนี้
1. ไปพบ SE ทีบ่ ริษทั เพื่อให้คาปรึกษาอย่างน้อย 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยสามารถแบ่งปั นเวลา
ได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 5 ชัวโมง
่
2. ให้คาปรึกษากับ SE ผ่านทางโทรศัพท์หรือ email เป็ นระยะ โดยช่วงเวลาทีส่ ะดวกขึน้ อยู่กบั Mentors และ
SE ตกลงกัน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
 SE มีแนวทางออก และมีแผนรองรับการแก้ไขปั ญหาของธุรกิจได้อย่างเป็ นรูปธรรม
 SE Mentors มีความภูมใิ จ และได้เป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้กจิ การ SE สามารถเติบโตได้ต่อไป
ลงทะเบียนเป็ นอาสาสมัคร (ภายในวันที่ 2 ก.ย.)
ที่ http://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/51861
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
การเข้าร่วมโครงการไม่มคี ่าใช้จา่ ย ยกเว้น ผูท้ ี่เดิ นทางมาจากต่างจังหวัด ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ
เอง เช่น ค่าเดิ นทาง ค่าที่พกั และค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ
ติ ดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ ม
คุณปิ ยารมย์ ปิ ยะไทยเสรี (ผึง้ ) หรือคุณปริยากร โภคา (อึง่ )
ฝ่ ายพัฒนาความรูผ้ ปู้ ระกอบการ โทรศัพท์ 0-2009-9842, 0-2009-9816
email: EnterpriseEducationDepartment@set.or.th

2

โครงสร้างหลักสูตร SE Mentors
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เข้าใจ และรูจ้ กั ลักษณะธุรกิจในรูปแบบ SE รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบนั ของธุรกิจ SE ใน
ประเทศไทย และแนวทางการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนในการช่วยเหลือ SE
 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรียนรูท้ กั ษะการเป็ น Mentors สาหรับการให้คาปรึกษา แนะนา (Counseling) และสอน
งาน (Coaching) สาหรับการบริหารธุรกิจ SE ในด้านต่างๆ
วันที่ 1:
9.00 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.

กล่าวเปิ ด และกิจกรรม SE Networking
Introduction to Social Enterprise

13.30 – 14.45 น.
15.00 – 16.00 น.

Thai SEs Showcases
Help SEs, SEs help

วันที่ 2: (Soft Skills)
9.00 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
13.30 – 16.00 น.

Introduction to be a Mentor
How to be an effective consultant / coaching
Workshop
Business Coaching & Mentoring Practice
Essential tools and techniques for making consulting easier
Workshop
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